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Механіка 

Тема курсу фізики  Зміст  знань, пов'язаних з 
фізичним матеріалом  

Виховна мета уроку  

розвиток ціннісного 
ставлення до збереження 
здоров’я. Формування  умінь і 
навичок  

мотиви 
діяльності  

Прискорення Реакція живих організмів на рух з 

прискоренням 

Збагатити знання учнів про 

абіотичні фактори 

навколишнього середовища, 

розвивати вміння оцінювати їх 

дію на людський організм 

Санітарно-

гігієнічні, 

пізнавальні 

Вільне падіння тіл. 

Прискорення вільного 

падіння 

Прискорення вільного падіння — 

характеристика гравітаційного поля — 

фактор життя 

Формувати знання про 

фізичні характеристики 

середовища існування 

Пізнавальні 

Прискорення в 

рівномірному русі по 

колу 

Реакція людського організму на рух з 

доцентровим прискоренням 

Збагачувати знання учнів про 

показники нормальних умов 

життя на Землі та їх зміни в 

процесі людської діяльності. 

Формувати вміння оцінювати 

стан навколишнього середовища 
і передбачати можливі негативні 

наслідки його для людини 

Санітарно-

гігієнічні, 

пізнавальні 

Вага тіла, яке 

рухається з 

прискоренням 

Реакція людського організму на рух з 

прискоренням 

Довести, що зміна умов існування 

призводить до зміни біологічних 

процесів в організмі. Навчити 

передбачати реакцію людини на 

штучно створені умови існування 

Санітарно-

гігієнічні, 

пізнавальні 

Невагомість Реакція людського організму на стан 

невагомості. Невагомість як 

екологічний фактор 

Збагатити знаннями про 

антропогенний фактор. 

Навчити оцінювати вплив на 
живі організми стану 

невагомості 

Пізнавальні 

Коливання тіла на 

пружині 

Дія вібрацій на людський організм. 

Приклади виробництв, де є вібрації 

Збагатити знаннями, 

необхідними для вироблення 

вміння оцінювати екологічність 

виробництва 

Пізнавальні 

Швидкість і 

прискорення у 

гармонічних 

коливаннях 

Розв'язування задач на вібрацію Розвивати вміння передбачати 

негативні наслідки виробництв, 

оцінювати їх та запобігати їм 

Пізнавальні, 

санітарно-гігієнічні 

Залежність частоти і 

періоду вільних 

гармонічних коливань 

від властивостей системи 

Характеристика коливальних систем у 

тілі людини 

Підготувати наукову базу для 

свідомого розуміння 

чутливості людського 

організму до дії вібрацій 

Пізнавальні 

Вільні коливання Реакція організму людини на дію 

вібрацій 

Сприяти розвитку уміння 

науково пояснювати природні 

явища, оцінювати вплив 

навколишнього середовища на 

людський організм 

Пізнавальні, 
санітарно-
гігієнічні 

Резонанс Причини реакцій людського 
організму на вібрації. Резонанс — 
причина пошкодження будівель і 
споруд 

Розвивати наукову базу для 

обґрунтування природних явищ 

та вироблення вміння 
передбачати негативний вплив 

виробництва на здоров'я людини 

Пізнавальні, 
гуманістичні 

Звукові хвилі Дія звукових хвиль на живі організми Поширити знання учнів про 
абіотичні й антропогенний 

фактори. Сприяти виробленню 

вміння правильно поводити себе 

в навколишньому середовищі 

Пізнавальні, 
санітарно-

гігієнічні 
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Музикальні звуки і 

шуми. Гучність і висота 
звуку 

Дія звукових хвиль на представників 

живої природи 

Розвивати вміння оцінювати 

наслідки людської діяльності в 
природі, передбачати її 

негативний вплив, добирати 

форми правильної поведінки 

Пізнавальні, 

гуманістичні, 
санітарно-гігієнічні 

Акустичний резонанс Дія звукових хвиль на людський 

організм 

Формувати вміння оцінювати 

екологічність виробництва 

Гуманістичні, 

пізнавальні 

 

Молекулярна фізика і теплота 

Тема курсу фізики  Зміст  знань, пов'язаних з 
фізичним матеріалом  

Виховна мета уроку  

розвиток ціннісного 
ставлення до збереження 
здоров’я. Формування  умінь і 
навичок  

мотиви 
діяльності  

Три стани речовини Фізичні властивості станів, у яких 
перебувають середовища існування 
живих істот 

Підвести до розуміння 

взаємозв'язків у природі 

Пізнавальні 

Вага повітря. 

Атмосферний тиск 

Приклади, які підтверджують, що 

атмосферний тиск є екологічним 

фактором середовища. Причини 

зміни значення атмосферного тиску 

Формувати знання про 
взаємозв'язок явищ у живій і 
неживій природі. Сприяти 
розвитку вміння передбачати 
можливі наслідки людської 
діяльності для природи. 
Розвивати вміння оцінювати 
вплив абіотичних факторів на 
існування живих організмів 

Пізнавальні, 

санітарно-

гігієнічні 

Архімедова сила Приклади пристосування живих істот 

до дії архімедової сили 

Формувати поняття про 

архімедову силу як екологічний 

фактор. Розвивати ідею про 

взаємозв'язок між живою і 

неживою природою 

Пізнавальні 

Основні положення 

молекулярно-кінетичної 

теорії 

Хімічне забруднення атмосфери. 

Поняття про гранично допустимі 

концентрації шкідливих речовин. Роль 

зелених насаджень в очищенні 

атмосфери 

Підвести до розуміння здоров'я 

людини як суспільної цінності. 

Формувати переконання в 

можливості попередити 

руйнування природи 

Санітарно-

гігієнічні, 

гуманістичні 

Теплова рівновага. 

Температура 

Приклади реакцій живих організмів на 

зміну температурного режиму 

Розвивати вміння передбачати 

можливі наслідки людської 

діяльності, оцінювати її вплив на 

природу 

Гуманістичні 

Закон Дальтона Умови праці у високогірних районах і 

забрудненій місцевості 

Сприяти формуванню вміння 

давати оцінку стану 

навколишнього середовища, 

передбачити його вплив на 

здоров’я людини 

Санітарно-

гігієнічні, 

пізнавальні 

Вологість повітря Характеристика комфортних і 

некомфортних виробничих умов праці. 

Вплив антропогенного фактора на 

вологість повітря 

На основі порівняння 

комфортних і некомфортних 

виробничих умов підвести до 

оцінки екологічності 

виробництва, показати 

можливість створення 

оптимальних умов праці 

Санітарно-

гігієнічні, 

гуманістичні 
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Електрика 

Тема курсу фізики  Зміст  знань, пов'язаних з 
фізичним матеріалом  

Виховна мета уроку  

розвиток ціннісного 
ставлення до збереження 
здоров’я. Формування  умінь і 
навичок  

мотиви 
діяльності  

Електризація тіл. 
Електричне поле  

Електростатичне поле атмосфери  Підвести до розуміння того, що 
електричне поле Землі — 
невід'ємна умова існування 
життя. Навести приклади 
джерел штучних 
електростатичних полів, навчити 
учнів знаходити їх на 
виробництві та в побуті  

Пізнавальні, 
санітарно-
гігієнічні  

Провідники в 
електричному полі  

Захист від дії електричного поля. 
Причини реакцій живих організмів 
на електричні поля  

Сприяти розвитку наукового 
підходу до пояснення 
природних явищ. Формувати 
вміння передбачати вплив 
антропогенного фактора на 
природу  

Пізнавальні  

Потенціал 
електричного поля  

Характеристика електричного поля 
Землі  

Створити умови для свідомого 
розуміння впливу штучно 
створених електричних полів на 
здоров'я людини  

Пізнавальні, 
гуманістичні  

Електроємність  Причини утворення важких 
аеройонів. Електроємність тіла 
людини  

Формувати вміння давати 
екологічну оцінку умовам праці. 
Розглянути причини збільшення 
в атмосферному повітрі важких 
аеройонів  

Пізнавальні  

Сила струму  Дія електричного струму на 
організм людини  

Ознайомити з дією струму на 
організм людини. Повідомити 
значення сили струму, 
небезпечне для людини  

Пізнавальні  

Закон Ома для 
ділянки кола  

Основні положення правил техніки 
безпеки під час роботи  зі струмом  

Формувати вміння оцінювати 
дію струму на організм 
людини, давати екологічну 
оцінку виробничим умовам. 
Розвивати вміння правильно 
поводитися в 
електронебезпечних 
ситуаціях  

Санітарно-
гігієнічні  

Магнітне поле. 
Вектор магнітної 
індукції  
 

Характеристика магнітного поля 
Землі та штучно створених магнітних 
полів. Дія магнітного поля на 
організм людини і застосування його 
в лікуванні  

Забезпечити розвиток 
теоретичної бази для оцінки 
наслідків діяльності людини в 
природі. Формувати вміння 
оцінювати стан середовища і 
запобігати його забрудненню  

Пізнавальні  

Змінний електричний 
струм  

Дія змінного струму на 
людський організм  

Ознайомити учнів зі 
змінним струмом як 
можливим фактором 
ураження людини  

Пізнавальні, 
санітарно-
гігієнічні  

Активний опір. Діючі 
значення сили струму і 
напруги  

Розрахунок значення сили 
уражуючого струму для людей і 
тварин  

Формувати вміння 
оцінювати дію струму на 
живі організми  

Пізнавальні  
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Конденсатор у колі 
змінного струму  

Ємнісний опір людського 
організму  

Підвести учнів до розуміння 
складності процесів у живій 
природі та необхідності їх 
пізнання для оптимізації 
відносин між людиною і 
навколишнім середовищем  

Пізнавальні  

Електромагнітне 
поле (ЕМП)  

Природний електромагнітний фон. 
Штучні ЕМП  

Розвивати поняття про 
абіотичний і антропогенний 
фактори  

Пізнавальні  

Електромагнітні хвилі 
(ЕМХ). Енергія ЕМХ  

Вплив природних і штучно 
створених ЕМХ на живу 
природу. Механізм взаємодії 
ЕМХ з організмом  

Підвести учнів до свідомого 
розуміння впливу ЕМХ на 
організм людини. Сприяти 
формуванню вмінь оцінювати 
стан навколишнього середовища 
і передбачати негативний вплив 
антропогенного фактора на 
природу  

Пізнавальні, 
санітарно-
гігієнічні  

• Винайдення радіо 
О.С.Поповим. 
Принцип радіозв'язку  

Створення радіопроменевої 
зброї. Вплив радіохвиль на 
людський організм  

Формувати вміння 
передбачати негативний 
вплив антропогенного 
фактора на природу й 
запобігати йому  

Гуманістичні, 
пізнавальні  

Поширення хвиль  Характеристика дії кожного 
діапазону ЕМХ на живі 
організми  

Сприяти розвитку вміння 
оцінювати результати 
діяльності людей за 
характером впливу на 
природу  

Пізнавальні, 
санітарно-
гігієнічні  

Поняття про 
телебачення  

Вплив телебачення на людський 
організм. Санітарно-гігієнічні вимоги 
до перегляду телепередач  

Забезпечити теоретичну базу 
для оцінки екологічних 
аспектів телебачення. 
Формувати вміння 
правильно поводитися під 
час перегляду телепередач  

Пізнавальні, 
санітарно-
гігієнічні  

Розвиток засобів 
зв'язку  

Характеристика штучно створених 
ЕМП. Заходи щодо захисту 
населення від ЕМ-опромінювання  

Розвивати вміння 
передбачати можливі 
негативні наслідки 
людської діяльності та 
запобігати їм  

Санітарно-
гігієнічні, 
пізнавальні  

 

Оптика і будова атома 

 
Тема курсу фізики  Зміст  знань, пов'язаних з 

фізичним матеріалом  
Виховна мета уроку  

розвиток ціннісного 
ставлення до збереження 
здоров’я. Формування  умінь і 
навичок  

мотиви 
діяльності  

Дисперсія світла Характеристика дії складових хвиль 

спектра видимого світла на 
представники} живої природи. 

Можливості мобілізації сил людського 

організму за рахунок впливу світла 

певної частоти 

Підвести учнів до розуміння 

екологічних умов життя, навчити 
їх відшукувати наукове 

обгрунтування природних явищ 

Пізнавальні, 

санітарно-
гігієнічні 

Інфрачервоне й 

ультрафіолетове 

проміння 

Використання інфрачервоних променів 
у нагрівальних приладах. Вплив 

ультрафіолетових променів на 

розвиток життя. Проблема утилізації 

сміття і ультрафіолетове 

випромінювання. Ультрафіолетові 

промені у боротьбі зі шкідниками 
сільського господарства 

Сприяти виробленню вміння 
захищати природу від 

руйнування й забруднення. 

Формувати знання, необхідні для 

визначення стану навколишнього 

середовища і оцінки змін його 

параметрів. Формувати вміння 
пропагувати екологічні знання 

Пізнавальні, 
економічні, 

санітарно-

гігієнічні 
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Рентгенівське 

проміння 
Вплив рентгенівського проміння на 

людський організм 

Підготувати теоретичну основу 
для оцінки впливу 
навколишнього середовища на 
людський організм і оцінки 
екологічності окремих видів 
виробництва 

Пізнавальні, 

гуманістичні, 
санітарно-

гігієнічні 

Фотоефект. Теорія 

фотоефекту 

Розрахунки енергетики 
взаємодій БМХ із живою 
речовиною 

Формувати потребу в пошуках 

наукового обгрунтування 
природних явищ 

Пізнавальні 

Лазери Застосування лазерів у медицині. 

господарства 

Сприяти виробленню 

переконання про можливість 

позитивного вирішення 

екологічних проблем 

Пізнавальні, 

гуманістичні, 

економічні 

Альфа-, бета- і гамма-
промені 

Дія альфа-, бета- і гамма-променів на 

людський організм 

Навчити оцінювати дію кожного 

виду радіоактивного 
випромінювання на 

представників живої природи. 

Сприяти розвитку вміння 

оцінювати екологічні аспекти 

атомної промисловості 

Гуманістичні, 

пізнавальні 

Закон 

радіоактивного 
розпаду. Період 

піврозпаду 

Екологічна характеристика 

результатів освоєння людиною 
енергії атома 

Розвивати вміння давати 

екологічну оцінку стану 
навколишнього середовища. 

Переконати в тому, що 

боротьба за мир — це боротьба 

за життя 

Гуманістичні, 

пізнавальні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


